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Wartoæ diagnostyczna prób p³atkowych
ze stê¿eniami alergenów kontaktowych
mniejszymi ni¿ powszechnie zalecane do prób
EDWARD RUDZKI, PAWE£ REBANDEL
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
Kierownik: prof.dr hab. med. M. B³aszczyk
W pracy przedstawiono wyniki prób p³atkowych z mniejszymi ni¿ powszechnie przyjêto do testowania stê¿eniami neomycyny,
dwusiarczku czterometylotiuramu i dwuchromianu potasu oraz wykazano znaczenie praktyczne takich prób.

Zasady wykonywania prób p³atkowych wprowadzonych w 1911 roku, ulega³y sta³ej ewolucji. Dotyczy³a
ona dwóch zagadnieñ. Pierwszym by³ dobór alergenów,
gdy¿ w miarê rozwoju przemys³u i chemizacji ¿ycia
codziennego pojawia³y siê nowe substancje zdolne uczulaæ
kontaktowo, a poza tym, okaza³o siê, ¿e niektóre inne nie
s¹ czêstymi alergenami, a g³ównie nieswoicie dra¿ni¹
skórê. Drugim problemem, bardziej zwi¹zanym z tematem
obecnej pracy, jest dobór stê¿eñ alergenów kontaktowych
do prób p³atkowych. Chodzi³o o ustalenie takiego stê¿enia,
które wykrywa³oby alergiê kontaktow¹ u wszystkich
uczulonych, a nie dra¿ni³o skóry pozosta³ych badanych.
Dane na temat zmiany poszczególnych stê¿eñ i zwi¹zane
z tym dyskusje obszernie omówiono w monografii Contact Dermatitis - E. Cornin [1]. Nale¿y podkreliæ, ¿e problem w³aciwych stê¿eñ dot¹d jest niekiedy dyskutowany
i nawet w chwili obecnej tak podstawowy alergen
kontaktowy, jakim jest nikiel, u¿ywany jest do testów
p³atkowych w innym stê¿eniu w Europie Zachodniej,
a w innym w USA i Japonii [2].
Ostatnio w Warszawskiej Klinice Dermatologicznej
zajêto siê tak¿e odmiennym aspektem u¿ywanych stê¿eñ
alergenów kontaktowych. Chodzi³o mianowicie o to, czy
reagowanie przez niektórych pacjentów na stê¿enia
alergenów kontaktowych wielokrotnie mniejsze od
powszechnie zalecanych ma istotn¹ wartoæ diagnostyczn¹.
Jest rzecz¹ jasn¹, ¿e na takie zmniejszone stê¿enia reaguje
tylko czêæ chorych nadwra¿liwych na dan¹ substancjê.
Przedmiotem badañ by³y: dwusiarczek
czetrometylotiuramu, neomycyna, dwuchromian potasu,
p-fenylenodwuamina, anestezyna i balsam peruwiañski.
Wyniki uzyskane z pierwszymi trzema alergenami zosta³y
ju¿ opublikowane wczeniej.

Mniejsze stê¿enia neomycyny a odczyny krzy¿owe
Badania dotyczy³y 67 uczulonych na neomycynê. Próby
wykonywano z 20% stê¿eniem neomycyny, powszechnie
zalecanym do prób p³atkowych, a tak¿e ze stê¿eniami 2,
4 i 20 razy mniejszymi. U wszystkich pacjentów
wykonano tak¿e próby z innymi antybiotykami
aminoglikozydowymi: gentamycyn¹, paromomycyn¹
i amikacyn¹.
W tabeli I porównano czêstoæ wystêpowania odczynów
krzy¿owych z trzema pozosta³ymi antybiotykami
aminoglikozydowymi u osób uczulonych na ró¿ne stê¿enia
neomycyny. Wskazuje ona, ¿e im mniejsze stê¿enie
neomycyny w próbach skórnych, na które reaguj¹ chorzy,
tym wiêksze jest prawdopodobieñstwo wystêpowania
odczynów krzy¿owych z gentamycyn¹, kanamycyn¹
i paromomycyn¹. Tak wiêc, z osób reaguj¹cych tylko na
20% neomycynê (próby z 10% neomycyn¹ wypad³y
ujemnie), ani jeden pacjent nie by³ uczulony na wszystkie 3
u¿yte do badañ pozosta³e antybiotyki aminoglikozydowe.
Tabela I. Wielowa¿noæ alergii na antybiotyki aminoglikozydowe w zale¿noci od najmniejszego stê¿enia
neomycyny na jakie reagowali pacjenci
Liczba innych
Chorzy reaguj¹cy na neomycynê w stê¿eniu ju¿:
antybiotyków
1%
5%
10%
20%
aminoglikozydowych
daj¹cych
n
%
n %
n %
n
%
dodatnie odczyny
Trzy
Dwa
Jeden
Tylko neomycyna

33 84,6
6 15,4
0
0
0
0

5 55,6
2 22,2
2 22,2
0
0

3 42,7
3 42,7
0
0
1 14,3

0
0
1 8,3
1 8,3
10 83,4

Ogó³em

39 100,0

9 100,0

7 100,0

12 100,0
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Natomiast w grupie chorych reaguj¹cych na 1%
neomycynê odsetek uczulonych na wszystkie 3 pozosta³e
antybiotyki aminoglikozydowe wynosi³ 84,6%. Tak wiêc,
wystêpowanie reakcji na mniejsze stê¿enia neomycyny
znacznie zwiêksza (p<0,0001) prawdopodobieñstwo
wystêpowania odczynów krzy¿owych z innymi antybiotykami aminoglikozydowymi.
W tej samej grupie chorych poczyniono jeszcze jedn¹
obserwacjê. Testuj¹c pacjentów tak¿e zmniejszonymi 2,
4 i 20 razy stê¿eniami gentamycyny, paromomycyny
i gentamycyny wykazano, ¿e odczyny krzy¿owe
pomiêdzy neomycyn¹, a paromomycyn¹ s¹ nieco czêstsze
ni¿ pomiêdzy neomycyn¹ a pozosta³ymi badanymi
antybiotykami. Tak wród 39 uczulonych na 1%
neomycynê, 35 (89,7%) reagowa³o równie¿ na 1%
paromomycynê, 31 (79,5%) na 1% gentamycynê, a 24
(61,5%) na 1% kanamycynê. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pod
wzglêdem budowy chemicznej paromomycyna jest bli¿sza
neomycynie (jak i ona w swej strukturze chemicznej
zawiera piercieñ rybozy) ni¿ kanamycyna i gentamycyna
(które piercienia rybozy s¹ pozbawione) [3].
Mniejsze stê¿enia dwusiarczku czterometylotiuramu
a tolerancja gumowych rêkawic chirurgicznych.
Badania dotyczy³y 12 pacjentów, którzy spe³niali dwa
kryteria: a) zg³aszali z³¹ tolerancjê gumowych rêkawic
chirurgicznych i b) mieli dodatnie próby z 2% dwusiarczkiem czerometylotiuramu. Chorych tych testowano
tak¿e stê¿eniami dwusiarczku czterometylotiuramu 2, 4,
8, 16 i 32 razy mniejszymi ni¿ powszechnie zalecane do
prób p³atkowych oraz skrawkami 14 gatunków rêkawic
chirurgicznych.
Zale¿noæ pomiêdzy reakcj¹ na zmniejszone stê¿enia
dwusiarczku czterometylotiuramu a tolerancj¹ ró¿nych
gatunków rêkawic chirurgicznych przedstawia tabela II.
Zwraca w niej uwagê fakt, ¿e sporód 10 chorych
reaguj¹cych na 16 razy mniejsze stê¿enie alergenu ni¿
powszechnie zalecane do prób p³atkowych (8 pacjentów
reagowa³o tak¿e na stê¿enie 32 razy mniejsze), 5 mia³o
dodatnie próby z 6 gatunkami rêkawic, a 3 z 8 i wiêcej
gatunkami rêkawic. Jednak w badaniach tych zale¿noci
pomiêdzy liczb¹ gatunków le tolerowanych rêkawic
a reakcj¹ na mniejsze stê¿enia tiuramu nie by³a zupe³na,
gdy¿ obserwowano chorego reaguj¹cego tylko na 0,5%
dwusiarczek czterometylotiuramu (próba z 0,25%
stê¿eniem by³a ujemna) i uczulonego na 4 gatunki
rêkawic. Natomiast inny pacjent, reaguj¹cy na tiuram
rozcieñczony 32 razy bardziej ni¿ przyjêto do stosowania
w próbach kontaktowych, le znosi³ tylko jeden gatunek

Tabela II. Liczba dodatnich prób z ró¿nymi gatunkami rêkawic
gumowych u 12 pacjentów w zale¿noci od najmniejszego
stê¿enia tiuramu, na które reagowali
Najmniejsze
stê¿enie
tiuramu,
na które
reagowali
pacjenci
1
0,5
0,25
0,125
0,0625

Liczba dodatnich prób z rêkawicami:

1

2

1
1

3

4

5

6

7

8 i wiêcej

1
1

1
4

3

rêkawic. Wydaje siê, ¿e zjawisko to nale¿y t³umaczyæ
tym, ¿e dwusiarczek czterometylotiuramu nie jest
jedynym alergenem zawartym w rêkawicach chirurgicznych. Wiadomo, ¿e inne sk³adowe rêkawic tak¿e
uczulaj¹. Lateks mo¿e powodowaæ alergiê anafilaktyczn¹,
a przyspieszacze wulkanizacji (np. merkaptobenzotiazol
lub N-cykloheksylo-2-benzotiazolilosulfonamid znany
pod nazw¹ techniczn¹ - tioheksam) opónion¹ alergiê
kontaktow¹ [1]. Interpretacjê przedstawionych wyników
utrudnia fakt, ¿e nie uzyskano informacji, czy u¿yte
w badaniach rêkawice gumowe zawieraj¹ dwusiarczek
czterometylotiuramu, i ewentualnie w jakim stê¿eniu.
Badania nasze posiadaj¹ jednak okrelone znaczenie
praktyczne poniewa¿ stwierdzono, ¿e:
a) 3 sporód 14 gatunków rêkawic by³y dobrze tolerowane
przez wszystkich badanych przez nas pacjentów,
b) rêkawice zawieraj¹ce w nazwie okrelenie hypoalergiczne s¹ równie¿ le tolerowane przez niektórych
chorych [4].
Jak wiadomo, pomiêdzy dwusiarczkiem czterometylotiuramu - przyspieszaczem wulkanizacji, a dwusiarczkiem
czteroetylotiuramu - lekiem odwykowym (Anticol-Polfa),
nierzadko zachodz¹ odczyny krzy¿owe [1,5]. Obserwowalimy pacjenta, któremu rana po implantacji Anticolu
nie goi³a siê przez trzy miesi¹ce, co zmusi³o do
chirurgicznego usuniêcia leku. Chory ten by³ nastêpnie
testowany i mia³ dodatnie próby zarówno z dwusiarczkiem czterometylotiuramu, jak i z dwusiarczkiem
czteroetylotiuramu. Mia³ on te¿ dodatnie odczyny ze
skrawkami 9 ró¿nych gatunków rêkawic gumowych [6].
Mniejsze stê¿enia dwuchromianu potasu a wyprysk
obuwiowy
Badania dotyczy³y 82 pacjentów uczulonych na chrom.
Próby wykonywano z 0,5% dwuchromianem potasu
(stê¿enie zalecane przez Zachodnioeuropejsk¹ Grupê
Badaj¹c¹ Wyprysk Kontaktowy - EECDRG) oraz ze
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stê¿eniami 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 200 razy mniejszymi.
Dane te przedstawia tabela III. Jak z niej wynika, w grupie
chorych reaguj¹cych tylko na 0,5% dwuchromian potasu
wyprysk obuwiowy stwierdzono u 15,8% badanych.
Odsetek ten u reaguj¹cych na 2 razy mniejsze stê¿enie
wynosi³ 53,3%, a u reaguj¹cych tak¿e na stê¿enie 50 razy
mniejsze - 80,0%. Ró¿nice pomiêdzy reaguj¹cymi jedynie
na chrom w stê¿eniu 0,5%, a dwiema pozosta³ymi
Tabela III. Czêstoæ wystêpowania wyprysku obuwiowego
wród pacjentów reaguj¹cych na ró¿ne stê¿enia dwuchromianu
potasu
Najmniejsze
stê¿enie chromu,
na które
reagowali
pacjenci
0,5
0,25
0,1
0,05
0,025
0,01
0,0025
Razem

Liczba
reaguj¹cych

19
15
10
17
15
5
1
82

% le toleruj¹cych
obuwie

15,8
53,3
60,0
58,8
66,7
80,0
100,0
51,2
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wymienionymi grupami by³y statystycznie istotne
(p<0,05) [7]. Z³e tolerowanie obuwia w du¿ym stopniu
utrudnia ¿ycie codzienne pacjentów i mo¿liwoæ
prognozowania tego zjawiska posiada du¿e znaczenie
praktyczne. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyprysk obuwiowy
mo¿e byæ tak¿e wywo³any przez sk³adowe gumy i
tworzyw sztucznych [5], dlatego mo¿na przypuszczaæ,
¿e u naszych pacjentów le toleruj¹cych obuwie, a
reaguj¹cych tylko na 0,5% dwuchromian potasu pewn¹
rolê w powstawaniu wyprysku obuwiowego mog³y
odgrywaæ równie¿ i inne alergeny.
Aminy aromatyczne i balsam peruwiañski
Nasze wstêpne wyniki badañ z balsamem peruwiañskim
mog¹ sugerowaæ, ¿e reagowanie na mniejsze stê¿enia tego
alergenu wskazuje na z³¹ tolerancjê wiêkszej liczby
kosmetyków. Podobne reakcje na mniejsze stê¿enia
p-fenylenodwuaminy i anestezyny wydaj¹ siê
przemawiaæ za mo¿liwoci¹ powstawania wiêkszej iloci
odczynów krzy¿owych z pozosta³ymi aminami
aromatycznymi. Badania nad tymi dwoma ostatnimi
zagadnieniami s¹ w toku i wymagaj¹ potwierdzenia na
wiêkszym materiale klinicznym.
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